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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Ginjal merupakan organ vital yang berperan sangat penting dalam 

mempertahankan homeostasis biokimia tubuh. Apabila terjadi kegagalan dalam 

melaksanakan fungsinya dapat menimbulkan keadaan yang disebut uremia atau 

penyakit ginjal (Nadeak, 2012). Penyakit ginjal dibagi atas empat golongan 

berdasarkan keempat unsur anatomis, yaitu glomerulus, tubulus, interstisium, 

dan pembuluh darah. Keempat unsur ini saling berkaitan, apabila terjadi 

kerusakan pada keempat unsur tersebut ada kecenderungan untuk menyebabkan 

kerusakan pada ginjal dan menyebabkan gagal ginjal kronik dan ginjal stadium 

akhir (End-Stage Renal Disease) (Rukmini et al, 2010). Menurut United States 

Renal Data System (USRDS), prevalensi gagal ginjal kronik di dunia pada 

tahun 2013 adalah sekitar 500 juta-1 miliar orang (8-16 %) (USRDS, 2014). 

Hasil survei yang dilakukan oleh Fourth Report of Indonesian Renal Registry 

melaporkan bahwa penderita penyakit ginjal, 87% merupakan gagal ginjal 

terminal atau End Stage Renal Disease (ESRD). Dan pada tahun 2011, 

dilaporkan terdapat 13.619 pasien yang didiagnosis ESRD di Indonesia 

(PERNEFRI, 2011). Beberapa tahun terakhir juga diketahui telah terjadi 

peningkatan kasus kardiovaskular pada pasien-pasien tersebut, terutama kasus 

aterosklerosis, yang merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas pada penyakit gagal ginjal kronik. Sebanyak 50% pasien yang 

sebelumnya mempunyai penyakit aterosklerosis berubah menjadi aterosklerosis 

dalam arteri ginjal (Chade, Amir dan Lilach, 2015). 
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Aterosklerosis merupakan hasil dari serangkaian respon seluler dan 

molekuler sampai endogen dan eksogen, dan peristiwa seluler yang terlibat di 

awal aterogenesis kemungkinan dipicu oleh bentuk lain dari gagal ginjal kronik. 

Diduga hal ini karena glomerulus meniru beberapa karakteristik dari sel-sel 

pada dinding pembuluh darah, sehingga aterosklerosis dan glomerulosklerosis 

dianggap  sebagai proses yang sebanding (Rukmini et al, 2010). Aterosklerosis 

dan glomerulosklerosis adalah proses inflamasi kronis yang keduanya memicu 

disfungsi endotel. Setelah terjadi disfungsi endotel maka akan ada respon 

inflamasi lanjutan yang akan mengaktifkan magrofag sehingga terjadi 

perekrutan Mononuclear Inflamatory Cell. Transisi inflamasi lanjutan dari 

inflamasi kronis dikarenakan respon awal dari inflamasi akut tidak dapat 

diselesaikan, bisa oleh karena persisten dari agen perusak atau oleh karena 

keterlibatan proses normal dari penyembuhan. Berbeda dengan radang akut, 

radang kronis menciri dengan adanya infiltrasi sel mononuclear (MN) termasuk 

makrofag, limfosit dan plasma sel jaringan yang terdestruksi, proliferasi 

pembuluh darah kecil (angiogenesis) dan fibrosis. Pengaktifan makrofag juga 

akan meningkatkan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) secara endogen 

yang kemudian akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut stress oksidatif 

(Kumar, Abbas dan Aster, 2015).  

Peningkatan kadar ROS akan merangsang tubuh untuk memproduksi 

antioksidan endogen. Namun produksi ROS berlebihan, memerlukan 

antioksidan eksogen untuk meminimalisir efek ROS tersebut (Eni Widayati, 

2012). Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) adalah salah satu tanaman yang 

mengandung antioksidan. Kandungan kimia di dalam belimbing wuluh  yang 
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berperan sebagai antioksidan yaitu flavonoid. Hal ini telah dibuktikan dari 

penelitian Surilaga dkk bahwa kadar flavonoid dalam belimbing wuluh jauh 

lebih kuat dibandingkan dengan flavonoid dalam sirsak dalam mencegah 

hiperkolesterolemia (Surilaga et al, 2013). Dan senyawa aktif yang tinggi dari 

belimbing wuluh terdapat pada bagian daun (Diah, 2014). Pada daun belimbing 

wuluh menunjukkan bahwa flavonoid yang terkandung lebih besar 

dibandingkan buah, akar,maupun batang (Siti Mutmainah, 2014). Selain itu 

juga mengandung beberapa golongan senyawa oksalat, fenol, tannin, saponin, 

glukosida, peroksida, dan pectin  (Pendit, Elok dan Sriherfyna, 2016).  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa belimbi 

L.) terhadap infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada ginjal tikus putih 

model aterosklerosis. 

1.2   Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa 

belimbi L.) terhadap infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada ginjal 

tikus model Aterosklerosis? 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa 

belimbi L.) terhadap infiltrasi sel radang MN (Mononuclear) pada 

ginjal tikus model aterosklerosis. 
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1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbedaan jumlah sel radang MN (Mononuclear)  pada 

ginjal tikus model aterosklerosis yang diberi ekstrak daun belimbing 

wuluh.  

2. Mengetahui dosis ekstrak daun belimbing wuluh  (Averrhoa belimbi 

L) yang paling efektif dalam menurunkan jumlah sel radang MN 

(Mononuclear) pada ginjal tikus model aterosklerosis. 

3. Mengetahui hubungan antara dosis ekstrak daun belimbing wuluh 

(Averrhoa belimbi L.) dengan jumlah sel radang MN (Mononuclear) 

pada ginjal tikus model aterosklerosis. 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak daun 

belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L.) terhadap infiltrasi sel radang 

MN (Mononuclear) pada ginjal. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan peneliti tentang manfaat yang 

diperoleh dari ekstrak daun belimbing wuluh dan penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai penelitian dasar yang dipakai 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Manfaat untuk masyarakat 

Menambah wawasan kepada masyarakat khususnya mengenai 

khasiat daun belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L.) untuk terapi 

adjuvant yang dapat digunakan sebagai anti aterosklerosis. 


